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  مالحق

 )١م )(ملحق٢٠١٣ –م  ٢٠٠٩حسب النوع خ�ل الفترة ( ا�صغر) يوضح المستھدفين بالتمويل ١(رقم جدول 

  %المستهدفة النسبة  المحققة النسبة  المحقق العدد  المستهدف العدد  العام

٤٠  ٧٢  ٢٨٧٣  ٤٠٠٠  ٢٠٠٩ 

٤٠  ٨٣  ٥٤٥٠  ٦٥٧٠  ٢٠١٠ 

٤٠  ٨١  ٨٢٥٥  ١٠٢٣٧  ٢٠١١  

٤٠  ٣٧  ١١٩٦٠  ٣١٨٠٠  ٢٠١٢  

٤٠  ٨٤  ١٦٧٨٠  ٢٠٠٠٠  ٢٠١٣   
 )٢)  يوضح عدد المستفيدين من المشاريع حسب النوع (ملحق ٢الجدول رقم (

  نساء  رجال  النشاط

  %٦٩   التقاوي منتجي مجموعة

٦٠%  

  كردفان شمال% ٣١

  كردفان جنوب% ٤٠

  :مجال في التدريب

  مجموعات القيادة -
  النوع والتامين الزراعي  إدماج -

٤٩  ٨٩  

  مزارعة ١٦٥٤  مزارع ١٥٨٦  )الحبوب منتجي مجموعة(  إيضاحية حقول

  كردفان شمال ةأامر  ٧٦٩

  كردفان جنوب  ٨٨٥

  : مجال في تدريبية دورات

 تعليم الكبار -
  أولية إسعافات -

١٥٤٤  ٩٠  

  ٣٦٦  ٢٢٣   المتكاملة والمكافحة اإلرشاد

  ٦٦٨  ١٣١٣   المنزلية المشاتل

  ٣٦٤  ٢٤٢  الدواجن تطعيم

  ١٧٢  ١٤٥٥   بيطريين معاونين تدريب

  %٨٥  %١٥   سسيؤ الم الدعم برنامج

  ) ٣ ملحق( بالمدارس االستيعابنسبة   يوضح) ٣( رقم جدول
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 المرحلة

 % االستيعاب نسبة التالميذ عدد

 %الزيادة الزيادة ٢٠١٣ العام ٢٠١١ العام
 العام

٢٠١٢ 
 العام

٢٠١٣ 
 %الزيادة

 قبل ستيعاباال

 مدرسيال
٨٦٧٩٣٠ ٧٩٦٥٧٦ 71354 9.0% 37.8% 41.1% ٣.٣% 

 %٥.١-  %78.2 %٨٣.٣ %0.0 128- ٧٩٦٤٤٨ ٧٩٦٥٧٦ أساس القبول

 أال االستيعاب

 ساس
٣٤٨٠٩٤ ٥١٨٠٥٦٧ ٤٨٣٢٤٧٣ 7.2% 69.1% 69.6% ٠.٥% 

 بالمرحلة االستيعاب

 الثانوية
١٤٥٧١٠ ٨٢٥١٨٦ ٦٧٩٤٧٦ 21.4% 30.4% 34.7% ٤.٣% 

  

  م٢٠١٣) ، ٢٤الملتقى التنسيقى لوزراء ومديري التعليم ( المصدر: وزارة التربية والتعليم،

  �
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  )٤ ملحق(الطالب المقيدون بالجامعات الحكومية واألهلية يوضح) ٤( جدول رقم

  

  

   

 السنة

 دبلوم طالب بكالوريوس طالب

 مجموعال اناث ذكور مجموعال اناث ذكور

 92675 44508 47255 388582 204627 167718 م٢٠١٠-٢٠٠٩

٢٠١١  - ٢٠١٠  201358 210352 411710 39299 36665 75964 

٢٠١٢ -٢٠١١  193163 231565 424728 54929 47237 102166 
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    )٥م (ملحق ٢٠١٠-١٩٦٤)  يوضح تطور مشاركة المرأة في الجهاز التشريعي ٥( رقم  جدول
  األعضاء عدد  التشريعية المؤسسةالسنة

  األعضاء نسبة  النساء عدد  الكلي العدد

  ٠.٤  ١  ٢٦١  البرلمان  ١٩٦٤

  -   -   ٢٦١   التأسيسية الجمعية  ١٩٦٨

  ٤.٩  ١١  ٢٢٥   األول القومي الشعب مجلس  ١٩٧٢

  ٤.٨  ١٢  ٢٥٠   الثاني القومي الشعب مجلس  ١٩٧٤

  ٥.٥  ١٧  ٣٠٤  الثالث القومي الشعب مجلس  ١٩٧٨

  ٤.٨  ١٨  ٣٦٨   الرابع القومي الشعب مجلس  ١٩٨٠

  ٩.١  ١٤  ١٥٣  الخامس القومي الشعب مجلس  ١٩٨٢

  ٠.٨  ٢  ٢٦١   التأسيسية الجمعية  ١٩٨٦

  ٨.٣  ٢٥  ٣٠٠   االنتقالي الوطني المجلس  ١٩٩٤

  ٥.٣  ٢١  ٤٠٠  االنتقالي الوطني المجلس  ١٩٩٦

  ٩.٧  ٣٥  ٣٦٠   االنتقالي الوطني المجلس  ٢٠٠١

  ١٨.٢  ٨٥  ٤٥٠  االنتقالي الوطني المجلس  ٢٠٠٧

  %25  112  451   االنتقالي الوطني المجلس  ����

      

  المصدر: حسبت من مصادر المجلس الوطني. 
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    ) :٦يوضح  تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي (ملحق  )٦(جدول رقم 
  الجملة  ثالث سكرتير  ثاني سكرتير  اول سكرتير  مستشار  مفوض وزير  السفراء  الوظيفة

  ٤٤٩  ٥٦  ٣٥  ٦٨  ٦٧  ٧٠  ١٥٣  الكلي العدد

  ٥٠  ١٠  ٨  ٩  ٧  ٤  ١١  النساء عدد

  %١١  %١٧  ٢٢.٨٥  %١٣  %١٠  %٥  %٧.١٨  النسبة

  

  )٧حسب الدرجات الوظيفية ( ملحق  ) تحليل القوى العاملة٧( رقم  جدول

 الرجال نسبة النساء نسبة الدرجة

 %٩٦ %٤ الخاصة األولى

 %٨٧ %١٣ الخاصة الثانية

 %٨٧ %١٣ ةالخاص الثالثة

 %٨٠ %٢٠ األولى

 %٦٧ %٣٣ الثانية

 %٦٤ %٣٦ الثالثة

 %٦٣ %٣٧ الرابعة

 %٥٤ %٤٦ الخامسة

 %٤٧ %٥٣ السابعة

٤١ %٥٩ ٨/٩% 
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 %٤٠ %٦٠ التاسعة

 %٣٨ %٦٢ العاشرة

 %٣٧ %٦٣ عشر يةالحاد

 %٤٢ %٥٨ عشر الثانية

 %٤١ %٥٩ عشر الرابعة

٤٣ %٥٧ ١٤/١٥% 

 %٣٤ %٦٦ عشر الخامسة

  

  - :المصدر

م) استنبطت النسب من اعداد ٩/٤/٢٠١٢تقرير ديوان شؤون الخدمة المدنية والقومية (     

  . المستوعبين في الوظائف
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  )١مرفق رقم (

  -: ٢٠معلومات عن عملية اعداد االستعراض الوطني بكين  + 

  - الصدد تم:في هذا  ،  ٢٠فيما يتعلق بعملية إعداد التقرير الوطني بكين + 

كافة الجهات ذات الصلة بقضايا المرأة بالقرار اإلدارى رقم  في عضويتها  تشكيل لجنة وطنية تمثل - 
برئاسة األستاذة خديجة أبو القاسم حاج حمد وكيل و ) قرار تشكيل اللجنة  م ( مرفق٢٠١٤) لسنة ٢٢(

  وزارة الرعاية الضمان اإلجتماعي.

  مهام وٕاختصاصات اللجنة:

إعداد التقرير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بكين بعد  ىاإلشراف عل .١
 عشرين عامًا ونتائج الدورة اإلستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

 المرجعيات والتقارير المعتمدة. ىتوفير البيانات والمعلومات أستنادًا عل .٢

 :حيث تضمنت أجندة اإلجتماع م ١٩/٣/٢٠١٤عقدت اللجنة إجتماعها األول بتاريخ  - 

إستعراض المذكرة التوضيحية إلعداد التقرير الوطني حول تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بكين بعد  •
 وتمليكها لالعضاء . عشرين عاماً 

ونسبة لضيق الوقت المحدد لتسليم التقرير في التاريخ المحدد له وذلك في  وكانت مخرجات اإلجتماع
م أن يتم إعداد تقرير التقدم المحرز في المجاالت المختلفة وتسليمه للجنة الصياغة ٢٠١٤األول من مايو 

 –م ٢٠٠٩بتقارير األداء لألعوام  مقررية اللجنة تمت موافاة ، و خالل إسبوعين من تاريخ اإلجتماع األول 

،  م ، من بعض الجهات المختصة في المجال ، بدأ العمل في إعداد التقرير حسب محاوره المختلفة٢٠١٣
 بالتقارير المتاحة في مجاالت االهتمام الحاسمة .(مرفق)كما تمت االستعانة 

 - تضم في عضويتها :م ٢٠١٤لسنة )٣٣بقرار رقم (التقرير  صياغة ل فنية  تم تكوين لجنة •

 خديجة ابو القاسم حاج حمد : رئيسا  .االستاذة  .١

 د. علي محمد خير : رئيسا مناوبا . .٢

 عضوا ومقررا . منازل الشريف حسن : .٣

 أ. سراج الدين االمين :عضوا . .٤

 أ. فاطمة اسماعيل : عضوا . .٥

 أ. فريدة حسن البنا : عضوا . .٦

 عضوا . أ. حسين موسي : .٧

  المدير العام لإلدارة العامة للمرأة واألسرةمواهب محمد  أحمد الحاج  ستاذة /واالشراف العام األ
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  -مهام واختصاصات اللجنة :
الدورة  بعد عشرين عاما ونتائجير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ اعالن ومنهاج ر صياغة التق �

 .االستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة 

لمرأة وتم التفاكر حول إعداد للمساواة بين الجنسين  وتمكين ا عقد إجتماع مع هيئة األمم المتحدة  •
 .التقرير وقيام ورشة لمناقشة مسودة التقرير تمهيدًا إلجازته في صورته النهائية

،  وتم فيها استعراض مسودة التقرير الوطني حول التقدم م ١١/٦/٢٠١٤تم تنفيذ ورشة عمل بتاريخ  •
 ومشاركةمشاركا  ٥٠شارك في الورشة عدد  ،  ٢٠+  بيجينالمحرز في تنفيذ اعالن ومنهاج عمل 

التربية  -الرعاية والتنمية االجتماعية  :  (التالية وزارات الالمؤسسات الحكومية متضمنة  - : يمثلون
 –المالية  –الجهاز المركزي لالحصاء  –العمل  –الثروة الحيوانية  –الصحة  –الزراعة  –والتعليم 

 واالعالم ...الخ  ).الثقافة  –التجارة  –الصناعة 

 .وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل   •

 .المجلس القومي للسكان   •

 .المجلس القومي لرعاية الطفولة  •

 المجلس القومي للتخطيط االستراتيجي . •

 هيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . •

 .المنظمات الطوعية  •

  هم مخرجات الورشة : أ

 الشادة بالتقرير واجازته  بعد اضافة  بعض المعلومات  والتي تم تضمينها في مسودة التقرير .ا 

  التحديات:

، االمر الذي ادى الى عدم تسليم لم تتم موافاة اللجنة بالتقارير المطلوبة في الزمن المحدد لها .١
 .التقرير في الوقت المحدد  له 

 . ٢٠بكين +  المطلوبة إلعداد التقرير الوطنيإن التقارير لم توفر كل المعلومات  .٢

لم تستجب بعض الجهات لتوفير المعلومات األمر الذى أدى الي اإلستعانة بتقارير مختلفة لتوفير  .٣
  المعلومة.

  - في إعداد التقرير: االمرجعيات التي تم اإلستناد عليه

 م لمنهاج عمل بكين.٢٠١٣ –م ٢٠٠٩تقارير التقدم المحرز لالعوام  .١

 م.٢٠١٠ –م ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٠التقارير الوطنية لمنهاج عمل بكين لألعوام  .٢

المجلس  –م ٢٠١٠تقرير السودان حول التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  .٣
 األمانة العامة. –القومي للسكان 

 .الوطنية  السياسات واإلستراتيجيات .٤
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 م . ٢٠١١ -٢٠٠٦في المساوا بين الجنسين تقرير التقدم المحرز  .٥

  .)التقرير العشري حول كسب المرأة  (الواقع وآفاق المستقبل .٦
 م.٢٠١٢- م ٢٠٠٨السودان في أرقام  .٧

 م ٢٠١١- ٢٠١٠م/ ٢٠١٠ -٢٠٠٩االحصاء التربوي  .٨

 م.٢٠١٣ضد المرأة التقرير الوطني حول مكافحة العنف  .٩

لإلجتماع الثاني للجمعية التقرير الوطني بشأن تنفيذ وتقييم بعد النوع اإلجتماعي المقدم  .١٠
 العمومية لدول منطقة البحيرات العظمي.

 ).١٣٢٥التقرير الوطني حول قرار مجلس األمن ( .١١

 م.٢٠١٤متابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام لالتقرير القطري  .١٢

ر الجهاز المركزي لالحصاء اكتوب-المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية للسودان   .١٣

 م .٢٠١١

 م.٢٠١٣وعية العاملة في السودان للعام طتقرير أداء المنظمات األجنبية وال .١٤

 تقارير اإلتحاد العام للمرأة السودانية. .١٥

 م٢٠٠٩ساسية لسر ا� المسح القومي للبيانات .١٦
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   ٢رقم  مرفق

  والبيانات اإلحصائية :  المؤشرات
   -:المؤشرات -: أوالً   

��−:���	א�����ص�א
�	�و�א����ن�  �

  نسبة األسر التي ال تمتلك مرحاض إلي مجموع األسر . - 

  نسبة األسر التي ال تمتلك وسيلة إضاءة الي مجموع األسر . - 

 نسبة األسر التي تستخدم حطب الحريق في الطبخ إلي مجموع األسر . - 

 ���	א��א���د���:�
جنيه سوداني في الشهر  ١١٤ إنفاقخط الفقر ( نسبة السكان الذين ال يملكون ما يمكنهم من  - 

  إلي إجمالي السكان ).

  االستهالك اإلضافي الذي يحتاجه الفقراء لتجاوز خط الفقر . أومتوسط فجوة الدخل  - 

 ً◌بين الفقراء . نسبة المجموعات األشد فقرا - 

 للفرد في األسرة .متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري  - 

 نسبة األسر التي تعتمد على المرتبات كمصدر أساسي للدخل الى مجموع األسر . - 

 مجموع األسر  . إلينسبة األسر التي تعتمد على التحويالت كمصدر أساسي للدخل  - 

 مجموع األسر . إلينسبة األسر التي تمتلك مواشي  - 

 وع األسر .نسبة األسر التي لديها حساب بنكي أو بريدي إلي مجم - 

:������א
ط�ل�دون�א���� و
  ) والدة حية .١٠٠٠معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة عمر اقل من شهر لكل ألف (  - 

  ) والدة حية .١٠٠٠معدل وفيات األطفال من عمر شهر الي ست اشهر لكل ألف (  - 

 ) والدة حية .١٠٠٠شهر لكل ألف (  ٢٤الي  ٦معدل وفيات األطفال الرضع عمر  - 

 ) والدة حية .١٠٠٠شهر لكل ألف (  ٥٩الي  ٢٥عدل وفيات األطفال عمر م - 

 ���	א������א�ط�ل�:
اشهر الذين يعيشون على الرضاعة الطبيعية فقط الي األطفال في ذات  ٥الي  ٠نسبة األطفال عمر  - 

  الفئة العمرية .

  .نسبة األسر التي تستعمل ملح الطعام المعالج بإضافة اليود من إجمالي األسر - 

إلي األطفال في ذات الفئة  Aشهر الذين تناولوا جرعة من فيتامين  ٢٣إلي  ٠نسبة األطفال عمر  - 
 العمرية.

شهر الذين تناولوا جرعة تحصين الدرن إلي األطفال في ذات الفئة  ٢٣الي  ١٢نسبة األطفال عمر  - 
 العمرية .
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التهاب الكبد  ضد  الخماسيشهر الذين أعطوا جرعة التحصين  ٢٣إلي  ١٢نسبة األطفال عمر  - 
 مجموع األطفال في ذات الفئة العمرية. ىالدفتريا والسعال الديكي والتتنوس ال -الفيروسي 

جرعة تحصين ضد الحصبة  الي مجموع  أعطواشهر الذين  ٢٣ ىال ١٢نسبة األطفال عمر   - 
 األطفال في ذات الفئة العمرية.

سة ممن لهم إلمام بعرضين فقط من أعراض نسبة القائمين على رعاية األطفال دون الخام - 
 سنة ). ٤٥ – ١٥االلتهاب الرئوي الذي يصيب األطفال الي مجموع النساء في عمر اإلنجاب ( 

 نسبة األسر التي تمتلك ناموسية معالجة واحدة على األقل الي مجموع األسر . - 

سابقين للمسح وتناولوا نسبة إصابة األطفال دون الخامسة من العمر بالمالريا في األسبوعين ال - 
 مضادات المالريا في اليوم التالي لإلصابة الي مجموع األطفال في ذات الفئة العمرية .

في األسبوعين السابقين للمسح وتم  ىنسبة إصابة األطفال دون الخامسة من العمر بحم - 
مجموع  ىاو كعب الرجل  إل صبعاإلتشخيصها مالريا عن طريق عينة دم الختبار المالريا بخدش 

 األطفال في ذات الفئة العمرية .

سنة الالئي تناولن عالج وقائي للمالريا من إجمالي  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء الحوامل في عمر  - 
 النساء الحوامل لنفس الفئة العمرية.
:��� ���	א��א���!�وא��	 �א��

  نسبة األسر التي تستخدم مصادر للمياه الصالحة للشرب من إجمالي األسر. - 

( حسب المعايير ه الصالحة للشرب من إجمالي األسرنسبة األسر التي تستخدم مصادر للميا - 
  الوطنية ).

 نسبة األسر التي تستخدم دورة مياه من إجمالي األسر . - 

 نسبة األسر التي تستخدم مياه شرب صالحة ودورات مياه من إجمالي األسر . - 
:���" ���	א��א�����א%$#

  سنة . ١٨سنة ولديهن والدات حية مبكرة في عمر اقل من  ٢٤إلي  ٢٠نسبة النساء في عمر  - 

سنة ويستعملن او يستعمل أزواجهن وسائل منع  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
  الحمل إلي مجموع النساء المتزوجات في ذات الفئة العمرية .

وسائل منع الحمل الي سنة الالئي ال يستخدمن  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
 مجموع النساء المتزوجات في ذات الفئة العمرية .

سنة والالئي وضعن والدة حية خالل السنتين  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
السابقتين للمسح ولم يتلقين أي زيادة للرعاية الصحية قبل الوالدة  الي مجموع النساء المتزوجات 

 . في ذات الفئة العمرية
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سنة والالئي وضعن والدة حية خالل السنتين  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
بواسطة شخص مؤهل طبيًا قبل  األقلالسابقتين للمسح وتم الكشف عليهن مرة واحدة على 

 الوالدة الي مجموع النساء المتزوجات في ذات الفئة العمرية .

سنة والالئي وضعن والدة حية خالل السنتين  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
السابقتين للمسح  وتمت الوالدة بواسطة شخص مؤهل طبيًا الي مجموع النساء المتزوجات في 

 ذات الفئة العمرية .

سنة والالئي وضعن والدة حية خالل السنتين  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء المتزوجات في عمر  - 
 .المتزوجات في ذات الفئة العمريةلمنزل الي مجموع النساء السابقتين للمسح  وتمت الوالدة في ا

:��&�
��א�� ���	�و
  .) والدة حية ١٠٠.٠٠٠معدل وفيات األمهات لكل مائة ألف (  - 

����	א��א��)��מ�: �

سنة الالئي يعرفن القراءة والكتابة الي مجموع النساء في ذات  ٢٤الي  ١٥نسبة النساء في عمر  - 
  الفئة العمرية .

األطفال في سن دخول مدرسة األساس الذين يلتحقون بالصف األول في مرحلة األساس الي  نسبة - 
  مجموع األطفال في ذات السن .

مجموع الطالب الذين  إليالمرحلة  أكملوامعدل إكمال مرحلة األساس ( مجموع الطالب الذين  - 
 التحقوا بها).

 ل اإلناث للذكور.لمرحلة األساس أي معد  )GPIمؤشر التكافؤ بين الجنسين ( - 

مجموع األطفال الذين التحقوا  إلينسبة األطفال الذين يبلغون الصف الخامس في مرحلة األساس  - 
 بها.

معدل االنتقال للمرحلة الثانوية ( مجموع الطالب المقبولين في المرحلة الثانوية الي مجموع الطالب  - 
 الممتحنين شهادة األساس ).

 للمرحلة الثانوية أي معدل اإلناث للذكور .  )GPIمؤشر التكافؤ بين الجنسين ( - 

�:�א%�دز���	א�� �

سنة ولديهن معرفة عن كيفية انتقال عدوي مرض اإليدز من  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء في العمر 
  مجموع النساء في ذات الفئة العمرية.

وس سنة الالئي يحددن بشكل صحيح وسيلة االنتقال للفير  ٤٩إلي  ١٥نسبة النساء في العمر  - 

  من األم الي الطفل الي النساء في ذات الفئة العمرية وسمعن عن المرض .

سنة الالئي سمعن بمرض االيدز والالئي يعبرن عن  ٤٩الي  ١٥نسبة النساء في العمر  - 
 موقف قبول نحو األشخاص المصابين بفيروس المرض الي مجموع النساء في ذات الفئة العمرية .

���א�ط�ل�:�� ���	א��
  اإلناث الالئي أجرى لهن شكل من أشكال الخفاض الي مجموع اإلناث .نسبة  - 
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سنة الالئي يعتقدن انه مبرر للزوج ضرب زوجته في ظروف  ٤٩إلي  ١٥نسبة النساء في سن  - 
  مختلفة الي مجموع النساء في ذات الفئة العمرية ( المواقف تجاه العنف المنزلي).

سجالت المواليد الي مجموع األطفال في ذات الفئة نسبة األطفال دون الخامسة ومسجلين في  - 
 العمرية .

شهر الذين يحضرون شكل من أشكال البرامج التعليمية  ٥٩إلي  ٣٦نسبة األطفال في عمر  - 
 للطفولة المبكرة الي مجموع األطفال في ذات الفئة العمرية .

  :  اإلحصائية البيانات - ثانيا :
 السكاني التعداد( السودان سكان من الكلي العدد جملة من% ٤٨.٩ حوالي النساء تمثل - 

   - : فأن الديمغرافية المؤشرات وحسب) ، ٢٠٠٨

  % . ٢.٨ السكاني النمو معدل -  

  % .  ٣.٩  الكلي الخصوبة معدل - 

  % . ٤١ المواليد معدل صافي -  

  % . ٧٤.٣ الحمل أثناء صحية رعاية يتلقين الذين نسبة - 

  ).٢٠١٠ األسرة مسح( حية والدة ألف لكل ٣٢.٩ الرضع وفيات معدل - 

  .   حية والدة ألف كل في  ١٢.٦)  الخامسة سن دون(  األطفال وفيات - 

  ).  ٢٠١٠ األسرة مسح(   حية والدة الف١٠٠ لكل ٢١٦: األمهات وفيات معدل - 

  . للجنسين ٥٧.١و للرجال سنة ٥٩.٦ للنساء  سنة ٥٦.٦:   الوالدة عند المتوقع العمر - 

  ) .  أفراد ٦( األسرة حجم متوسط - 

  %. ٢٨.٦١ ٢٠٠٨ عام – النساء من االسر أرباب - 

   ٢٠٠٩ عام%  ٤٦.٥ السكان من الفقر خط تحت تعيش التي األسر نسبة - 

  ).٢٠٠٨% ( ٨٧.٠ األسر مجموع إلي منزل تمتلك التي األسر نسبة - 

  ).٢٠٠٨% ( ٦٠.٥ األسر إجمالي من للشرب صالحة للمياه مصادر تستخدم التي األسر نسبة - 

  ) ٢٠١٠% ( ٢٧.٠ األسر إجمالي من مياه دورة تستخدم التي األسر نسبة - 

  %.  ٠.٦٧ اإليدز انتشار نسبة - 

  %. ٥١.٦ الجنسين ،% ٤٥.٤ الذكور و% ٥٧.٧االناث من ويكتبون يقرأون الذين نسبة - 

)   ( GPI الجنسين بين التكافؤ مؤشر% (  ٠.٩ األساس مرحلة في الذكور إلي اإلناث معدل - 

٢٠١٠.(  

)  GPI الجنسين بين التكافؤ مؤشر% (  ١.١ الثانوية المرحلة في الذكور إلي اإلناث معدل - 

)٢٠١٠.(  

  .مئوية نقطة ٦.٣ األساسي التعليم في النوعية الفجوة نسبة - 

  %. ٥٥الثانوي التعليم في للبنين البنات استيعاب نسبة - 

 العليا الدراسات و% ٥٢ الدبلوم و% ٥٥ البكالريورس العالي التعليم في للخريجين الخريجات نسبة - 

٤٢ . %  
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 ،% ١٢.٩ العلميون و المهنيون ،%  ٣.٨ واإلداريون المدراء وظائف يشغلن الالئي النساء نسبة - 
 الخدمات و البيع أعمال ،% ٥.٠ والحسابية المكتبية األعمال ،% ٢.٦ المهنيون ومساعدي الفنيون

 % ٢١.٨ األولية المهن ،% ٠.٨ اآلالت تجميع و تركيب و تشغيل ،% ٤.٤ اليدوية الحرف% ٧.٢

  ). ٢٠٠٨ الخامس السكاني التعداد( 

 السكاني التعداد) ( الريف% ( ٦٢.١ والصيد والرعي الزراعة أعمال في  النسائية العمالة نسبة - 

  ). ٢٠٠٨ الخامس

  %.   ١١.٣ دولة وزراء ،% ٩.٧ االتحادية الوزارات ،%  ٢٥ الوطني المجلس في النساء نسبة - 

   م ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ بالمليون السكان تقديرات

  المجموع  إناث  ذكور  السنة

٣٠.٩  ١٥.١  ١٥.٨  ٢٠٠٨  

٣١.٩  ١٥.٧  ١٦.٢  ٢٠٠٩  

٣٢.٩  ١٦.١  ١٦.٨  ٢٠١٠  

٣٣.٩  ١٦.٦  ١٧.٣  ٢٠١١  

٣٥.١  ١٧.٢  ١٧.٩  ٢٠١٢  

 
  ٢٠٠٨ تعداد  -  لإلحصاء المركزي الجهاز:  المصدر
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  ٣مرفق رقم 

  قصة جناح
   -:المشروع القومي لتنمية المرأة الريفية

  :مقدمة

على وجه عامة والمرأة الريفية ،تحسين وضع المرأة بفي إطار اهتمام الدولة المتواصل    
وهذا ما أكده السيد رئيس الجمهورية إبان الخصوص ، وضع  مشروع  لتنمية المرأة الريفية ،

وزارة  هتبنتو  به مبشرا  ، م)٢٠١١مارس ٨إحتفاالت البالد باليوم العالمي للمرأة في(  مخاطبة

م)  ٢٠١٦- ٢٠١٢الخطة الخمسية الثانية للفترة ( شروعاتالرعاية والضمان االجتماعي ضمن م

  .السياسة  القومية لتمكين المرأةجميع المحاور المنصوص عليها في  ييغط  متكامل  وهو مشروع

  -اإلستراتيجي للمشروع:الهدف 

  تخفيف حدة الفقر وتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

  األهداف العامة :

 الفجوة بين الرجال والنساء والفجوة بين نساء الريف والحضر.سد 

 االستفادة من اإلرشاد الزراعي والحيواني والقروض الصغيرة للتمويل األصغر.

 لوعي الصحي والبيئي والثقافة الغذائية في الريف. المساهمة في رفع ا

 المساهمة في رفع الوعي التعليمي وخفض معدالت التسرب من التعليم خاصة بين اإلناث.

تعزيز اآلليات المؤسسية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق مع كافة القطاعات لتنمية المرأة 
 الريفية.

 سنوات. ٤  -فترة المشروع:
  المشروع :محاور 

  الصحة والبيئة.  •

  التعليم. •

  التمكين االقتصادي، ومحاربة الفقر.  •

  حقوق اإلنسان والقانون. •

  المشاركة السياسية وصنع القرار.  •

   السالم وتسوية النزاعات. •
  -ينقسم المشروع إلى أربع مراحل: مراحل  تنفيذ المشروع:

  المرحلة األولى:  التخطيط وصياغة وثيقة المشروع .

 لة الثانية : تحليل أوضاع المرأة.المرح

  المرحلة الثالثة :تصميم البرنامج التنفيذي وفق نتائج دراسة تحليل األوضاع .

 المرحلة الرابعة: التقييم ودراسة النتائج. 
  -ت تنفيذ المشروع:آالي 

 الوحدة المركزية إلدارة المشروع برئاسة الوزارة.
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وتقع عليهم  ،والضمان االجتماعي. وعضوية الوزراء المعنيينبرئاسة وزيرة الرعاية  اللجنة اإلشرافية
  مسؤولية اإلشراف على البرنامج و مشروعاته.

تقوم كل والية بتكوين لجنة للتنسيق من الوالى ، وأعضاء المجلس التشريعي  ، لجنة التنسيق 
 عليهم اإلشراف على تنفيذ المشروع على مستوى الوالية .، و للوالية

 ة الوالي لشئون المرأة التنسيق بين مجلس اإلدارة ومجلس إدارة المشروع. مستشار  وتعمل 

 ،برئاسة، وزير الشئون االجتماعية و إدارة المرأة بالوالية عضوًا ومقررا ،مجلس إدارة المشروع
 - الوكاالت الدولية  - وعضوية مستشارة الوالي لشئون المرأة وممثلين عن الوزارات القطاعية 

لية، وديوان الزكاة، وممثلين عن المجتمع المحلي  (من شرائح النساء كمستفيدات المؤسسات الما
 من البرنامج) ومنظمات المجتمع المدني . 

   -شركاء التنفيذ :
المؤسسات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المالية ، القطاع الخاص ،ديوان الزكاة 

  مات الدولية غير الحكومية، وكاالت األمم المتحدة.، المؤسسات األكاديمية والبحثية، المنظ

  : وسائل تنفيذ المشروع

 إنفاذ مشروعات مدرة للدخل عبر صيغ التمويل األصغر.

  التأهيل والتدريب وبناء القدرات.

  الدعم المؤسسي إلدارات المرأة والوحدات القاعدية بالواليات.

 ربط المستهدفين بمصادر التمويل.

 تكوين جمعيات ائتمان وتمويل . 

 تكوين مجموعات نسائية انتاجية .

  - كيفية تنفيذ المشروع:

  -المرحلة التجريبية للمشروع:

) واليات رائدة لتجريب المشروع وٕانشاء آليات للمتابعة والتقييم . ٩المرحلة األولى : يتم اختيار ( 
ردفان، شمال كردفان ،شمال دارفور، هي( كسال، النيل األزرق، الجزيرة، نهر النيل، جنوب ك

 سنار). الشمالية ،

) واليات هي(القضارف ، البحر ٩المرحلة الثانية: يتم توسيع المشروع لتغطية ما تبقى من ( 
  األحمر ،جنوب دارفور ،شرق دارفور،الخرطوم ،النيل األبيض ،غرب دارفور،وسط دارفور). 

 التقويم والمتابعة:

 إنفاذ المشروع ومتابعته. ىاإلشراف علبإلتحادي والوالئي اعلي المستوي  يقوم مجلس إدارة المشروع

يتم تكوين فريق عمل متخصص للقيام بتقييم المشروع في مختلف مراحله، على أن ينتهج نهج 
  التقييم بالمشاركة.

 - استدامة المشروع :
  كل المستويات اتحادية والئية ومحلية . ىوجود هياكل إدارية فاعلة عل

  إشراك أصحاب  المصلحة الحقيقيين والمجتمعات المحلية في كل مراحل المشروع .

  إنشاء نظام فعال النسياب المعلومات، ونظام للمتابعة والتقييم بإشراف مجلس اإلدارة .
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  تقديم الدعم الفني إلدارات المشروع (تدريب في مجال التقييم والمتابعة،إعداد التقارير).
 :اإلنجازات أهم
 هياكل تنفيذية على المستوى الوالئي واالتحادي . ءإنشا

على المستوى الوالئي برئاسة والي الوالية وتكوين لجنة تنفيذية برئاسة وزير  إشرافيةتكوين لجنة 
منظمات التنفيذ من المؤسسات الحكومية ، و  شركاءو  في كل والية  الشئون االجتماعية وزارة 

 المتحدة . األمموكاالت  ىال باإلضافةدولية المدني والمنظمات الالمجتمع 

تكوين لجنة وطنية على المستوى االتحادي تتكون من وزارة الرعاية والضمان االجتماعي رئيسا و 
مؤسسة و  ،، وزارة الزراعة ، وزارة الثروة الحيوانية ، وزارة الصناعة  المركزي  ممثل بنك السودان

 . االتحاد العام للمرأة السودانية ، والجهات ذات الصلة  –ريفية التنمية ال

، وهيئة األمم الوطني  واالقتصاد تم التمويل للمشروع من قبل بنك السودان المركزي و وزارة المالية 
  المتحدة  للمرأة .

  -السياسات والخطط والبرامج:
 تم تصديقها.وقدمت لموازنة التنمية و  م ٢٠١٣  -٢٠١١لألعوام عمل  طخط إعدادتم 

 .لبنك السودان ضمن خطة العمل التنفيذية للمشروع اوتقديمهاألصغر لتمويل ات لمشروع إعدادتم 

التعريف بالمشروع ، و   والتنفيذية اإلشرافيةتكوين الهياكل و المشروع باثنتي عشر والية  تنفيذتم 
 .األصغرالتمويل  وأهميةومكوناته  وأهدافه

شركاء التنفيذ (مؤسسات التمويل ، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، عقد عدد من االجتماعات مع 
 .وكليات تنمية المجتمعالسودانية ، ة ألمر العام ل تحاد الالجمعيات الطوعية الفاعلة ، ا

وزارة   -وزارة الزراعة   - بنك السودان المركزي  وتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من : إعدادتم 

ارة الصناعة معهد البحوث واالستشارات الصناعية ، المجلس القومي لتطوير وز  -الثروة الحيوانية 
وذلك بهدف تنفيذ  –برنامج الغذاء العالمي  –جامعة األحفاد  - الرحل وشركة التنمية الريفية

 المشروع  وتحقيق األهداف المشتركة .

األصغر التمويل  ياتأساستدريب مدربين في تم  نفاذ مذكرة التفاهم مع بنك السودان إ إطارفي و 
ا لتدريب المجموعات النسائية على مستوى مدرب ٨٥٠وبلغ عدد المتدربين حوالي واليات  ٩لعدد 

 . القواعد ،  لتمكينهن من االستفادة من التمويل األصغر المتاح 

لوضع خطط تنفيذية للمشروع في الواليات ، بمشاركة كافة  قامت وحدة المشروع بعقد ورش عمل 
  لتنفيذ بالوالية  .شركاء ا

 - ٢٠١٣ لألعواموضع مصفوفة خطة استراتيجية و تم عقد ورشة عمل لكل شركاء المشروع 

 .م٢٠١٥

 األصغرمليون جنيه من بنك السودان للتمويل  ١٠تم تصديق اإلنتاجية ، تمويل المشروعات ل

بنسبة  امرأة ٢٠١٧ ىحوال استفاد منها  كمرحلة تجريبية وبدا التمويل بخمسة واليات  بالواليات
، وتم تعيم التجربة بعد نجاحها على  الواليات األخرى وبلغت نسبة االسترداد للمبالغ %  ٨٠.٧

(مال دوار بدون فوائد)، الذي وفرته وزارة المالية   القرض الحسن% ،  وفي إطار االستفادة من ٩٨
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في جميع  ألف امرأة  ٦ الستفادةجنية سوداني  مليون  ٦تم رصد ، و المشروع  لتنفيذ أنشطة
  .مستفيدة ٦٨٦٤م حوالي ٢٠١٣ي استفدن من القرض حتى ئالواليات وبلغ عدد النساء الال

نسبة  جنيه لكل مستفيدة حسب نسبة تركز  ألف ٢ة بواقع أامر  ٢٥٠٠ الستفادةمليون  ٥تم رصد 
 الواليات.في  الفقر 

 األصغرل يالنسوية للتمو  األيادية في راس مال مؤسسساهمت وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 

س مال بنك الكفاية أر ، وفي ة الريفية أمشروعات المر أنشطة  لتمويل واحد مليون جنيه   بمبلغ 
نظمت ، و ستهدف الشرائح الضعيفة من النساء ،وتجنيه خمسمائة  ألف بمبلغ  األصغرللتمويل 

األصغر لى قروض التمويل النساء في شكل مجموعات قاعدية بحيث تشكل ضمانات للحصول ع
استفادت النساء من التمويل األصغر والقرض الحسن في مشرعات اإلنتاج الحيواني والزراعي 

  تربية الدواجن والتجارة المحلية . –والصناعات الغذائية 

جنوب كردفان ات مزارعة  بوالي  ٤٥٠)  تم تدريب ILOفي إطار الشراكة مع منظمة العمل الدولية(
  مشروعك).   كيف تبدأ والقضارف  خالل مشروع (مضي صاحبات االعمال قدمًا و كسال  - 

منظمة  مع  تم عقد عدد من اإلجتماعات المنظمات الدولية  في إطار الشراكة مع  - قيد التنفيذ :
، تمهيدا  لتنفيذ انشطة المشروع بالوالية ، بالن سودان وتنظيم ورشة عمل بوالية النيل االبيض

 فيذها في خمسة واليات اخرى .وسوف يتم تن
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  ٤مرفق رقم 

  .السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل والمنشورات 

 ).المرأة  ( مرفق وثيقة السياسةالسياسة القومية لتمكين 

 االستراتيجية الوطنية لالسرة .
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  ٥مرفق 

  م٢٠٠٨التدريب للعام   ٢٠١٣- ٢٠٠٨تدريب املرأة ومتكينها لالعوام 
�تم تنظيم دورتين تدريبيتين حول التقييم والمتابعة وتطوير المؤشرات ووسائل التحليل النوعي : - 

األولى استهدفت الكوادر العاملة باإلدارة والوزارات القطاعية والمنظمات التطوعية عدد المشاركين  - 
  ) مشارك ومشاركة  . ٤٤(

الثانية استهدفت مؤسسات التمويل الوزارات القطاعية  ومنظمات المجتمع المدني عدد المشاركين  - 
  ) مشارك و مشاركة ٣٣(

تم تنظيم ورشة تدريبية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في إنفاذ السياسة القومية لتمكين المرأة  -
  ) مشارك و مشاركة  ٤٦بمشاركة (

 ةحول إدماج النوع االجتماعي في السياسات و الخطط والبرامج بمشاركتم تنفيذ ورشة تدريبية  - 

�) مشارك ومشاركة من كافة الوزارات القطاعية و منظمات المجتمع المدني .٣٣(

�: على المستوى الوالئي

) ورش تدريبية حول إنزال السياسة القومية لتمكين المرأة والتنوير بها  في عدد ٨تم تنفيذ عدد ( - 
�   يات تفصيلها كاآلتي  :من الوال

  عدد المشاركين  الوالية

  مشارك ( كل الوزارات القطاعية + مجلس الطفولة + ديوان الزكاة + المحليات ) ٤٠  القضارف

  األحزاب السياسية وكل القطاعات ) ومشارك ( علي مستوي القيادات العليا وممثل ٤١  كسال 

  مشارك من كل الجهات الطوعية والرسمية والشعبية و ممثلو األحزاب  ٨٠  النيل األبيض

  مشارك ( كل الوزارات القطاعية + مجلس الطفولة + ديوان الزكاة + المحليات ) ٤٣  شمال كردفان 

  مشارك  ٤٥  الشمالية

  مشارك  ٤٥  البحر الحمر 

  ٣٦  النيل األزرق

  ٤٤  الجزيرة 
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مشارك ومشاركة من  ٤١تم تنفيذ ورشة  قومية إلنزال السياسة القومية لتمكين المرأة بمشاركة  - 
الواليات الشمالية ( القضارف ، كسال ، النيل األبيض ، شمال كردفان ، النيل األزرق ، الجزيرة ، 

�الشمالية و البحر األحمر ) والوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني . 

إجازة االستراتيجية الوطنية لألسرة ومناقشة وٕاجازة خطتها التنفيذية عدد  نظيم ورشة عملتم ت�−
�مشارك ومشاركة ٧٠المشاركين 

�تم تنظيم منتدى الشبكة السودانية لمكافحة اإليدز  - 

علوم تم تنظيم دورة تدريبية حول الرسالة اإلعالمية لرؤية قومية لتمكين المرأة بالتعاون مع أكاديمية  - 

  :  ٢٠٠٨خمرجات خطة    االتصال، بمشاركة من اإلعالميين.
�)على المستوى االتحادي.٢٢٦) علي المستوى الوالئي (٣٧٤تم تدريب ( .١ � �م٢٠٠٩للعام  التدريب    يف جمال بناء القدرات : اوالً:   

  :  على المستوى االتحادي

ي السياسات والخطط والبرامج في إطار إنشاء نظام متابعة وتقييم لضمان إدماج قضايا المرأة ف
�القطاعية :

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول التقييم والمتابعة استهدفت الوزارات القطاعية و منظمات المجتمع 
�) مشارك.٣٩المدني بالمركز  وقد شارك في الورشة (

�وعلى المستوى الوالئي :

) ورش تدريبية حول التقييم والمتابعة والتنوير بخطة التقييم والمتابعة للسياسة ٤تم تنفيذ عدد (
�:مشاركا ومشاركة ١٧٣استفاد منها واليات  ٤القومية لتمكين المرأة في عدد 

�

  عدد المشاركين  الوالية

  مشارك من كل الجهات الطوعية والرسمية والشعبية و ممثلو األحزاب ٣٨  النيل األبيض

  مشارك ( كل الوزارات القطاعية + مجلس الطفولة + ديوان الزكاة + المحليات ) ٤  شمال كردفان

  ٤٥  القضارف

  ٤٧  كسال

�
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الموازنة في إطار رفع الوعي لإلعالميين بمفاهيم النوع االجتماعي و تسليط الضوء على أهمية  - 
المستجيبة للنوع تم تنظيم ورشة عمل حول ( الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي). بمشاركة 

  مشارك . ٤٥اإلعالميين في ( اإلذاعة ، التلفزيون ، الصحف ، وزارة الثقافة واإلعالم  )  بمشاركة 

للمرأة  وتم تم عقد ورشة عمل حول دور المنظمات كوسيط ضامن لمشاريع التمويل األصغر   - 
  مشارك ومشاركة . ٦٥تدريب عدد 

عقد ورشة عمل  تدريبية حول تصميم   وٕاعداد المشروعات لمنظمات المجتمع المدني  تم� - 
  ) منظمة .٢٥بمشاركة (

 ٢٥دورة تدريبية حول تصميم و إعداد المشروعات للوزارات القطاعية والعاملين بالوزارة بمشاركة  - 

  :  ٢٠٠٩خمرجات خطة   مشارك.
�)على المستوى االتحادي.٢٠٧) علي المستوى الوالئي (١٦٥تم تدريب ( .٢ �   م ٢٠١١التدريب للعام 

  على المستوى االتحادي  :

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول التخطيط و التقييم و المتابعة حيث تم استهداف كل اإلدارات  - 
�بوزارة  الرعاية والضمان االجتماعي .

تم تنظيم دورة تدريبية عن التقويم و المتابعة استهدفت خمس واليات ( كسال ، القضارف ، النيل  - 
�األبيض ، النيل األزرق ، جنوب كردفان ).

�على المستوى الوالئي : 

) ورش تدريبية لمناصرة قضيتي الموازنات الحساسة للنوع االجتماعي  ووفيات ٥تم تنفيذ عدد (
كسال ، القضارف ، النيل األبيض ، النيل األزرق ، جنوب كردفان)، وشارك  األمهات في واليات (

�فيها وزراء الشئون االجتماعية و مستشاري الوالة . 

  علي المستوي االتحادي :

مشارك من كل  ٣٥تم عقد ورشة عن الموزانات الحساسة للنوع االجتماعي بوزارة المالية بحضور 
  ٢٠١٢م التدريب للعا  االدارت بالوزارة .

  : مبادئ و مفاهيم التمويل األصغر

تم تدريب مدربين حول مشاريع منتجة لصغار المزارعين من والية جنوب كردفان ، النيل األزرق ، 
سنار ، الجزيرة ، الشمالية ، شمال كردفان ، نهر النيل ، الخرطوم ، شمال دارفور ، كسال ). حيث 

  متدرب . ٥٠٠تم تدريب 
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  وفيات االمهات :الصحة وخفض اسباب 

حيث  ،كسال ، جنوب كردفان ، النيل االبيض  القضارف، تم تدريب مدربين  بواليتي النيل األزرق 
  ) وقد تم تقديم ورقتي عمل عن ١٥٦( تم تدريب

تحليل ألسباب وفيات األمهات من منظور اجتماعي ، ثقافي و اقتصادي و التأخيرات الثالثة (  
تأخير علي مستوى المجتمع و التأخير على مستوي الطريق و التأخير مثلث الرعب) و يتمثل في ال

  على مستوى المؤسسات الصحي.

  تصميم  رسائل إعالمية  ثقافية  حول قضية وفيات األمهات.   - 

  تم عقد عدد من االجتماعات و  واالتفاق على محتوى الرسائل و إعدادها ووسيلة نشرها.

 التخطيط بالمشاركة : 

مشارك/ة من العاملين  ٢٦متدربين حول النظام اإلداري المبني علي النتائج بحضور تم  تدريب  - 
  بالتخطيط االستراتيجي القومي ومدراء التخطيط االستراتيجي بالواليات .

تم تدريب متدربين في  الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي بالتنسيق مع وحدة المرأة بوزارة المالية  - 
و قد استهدفت مدراء األقسام المختلفة بوزارة المالية و مدراء الشئون المالية و  و االقتصاد الوطن

  . تم تقديم ورقتي عمل :متدرب ومتدربة ٣٥تم استهداف التخطيط بالوزارات القطاعية 

  األولي : ورقة مفاهيمية عن الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي . 

  امة تقديم مدير وحدة المرأة بوزارة المالية .الثانية : ورقة تحليلية عن الموازنة الع

 ٣٠تم تدريب متدربين في منهجيات جمع البيانات و تحليل األوضاع عن طرق المشاركة بحضور  - 

مشارك من الوزارات القطاعية و مديري إدارات التخطيط بواليات  ( الجزيرة ، جنوب كردفان ، 
مل تطبيق عملي بتنفيذ دورة تدريبية مصلحية بوزارة القضارف). اتحاد المكفوفين  ( نهر النيل) وتم ع

 مشارك و تصميم مشروع من وزارة الزراعة عن األمن الغذائي . ١٦الشباب و الرياضة بحضور 

منظمة وطنية فى مجال تصميم المشروعات والمتابعة  ١٦٢دورات تدريبية وتدريب عدد  ٤تم عقد  - 
�م ٢٠١٣التدريب للعام   ب الدعم .والتقييم والتعليم والعمل بالمشاركة واستقطا

ورش عمل حول مفهوم النوع االجتماعي و الصحة اإلنجابية وعالقته بخفض أسباب  ٨تم عقد   - 
( كسال ،  وفيات األمهات من المنظور االجتماعي ، الثقافي واالقتصادي  لإلعالميين بواليات

، شمال دارفور ، جنوب دارفور ، غرب  القضارف ، النيل االبيض ، النيل االزرق ، جنوب كردفان
  مشارك و مشاركة من الوسائل االعالمية المسموعة و المقروءة . ٢٤٠دارفور ) حيث تم تدريب 
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تم عقد دورتين تدريبيتين حول دور الشباب في دعم ومناصرة خفض أسباب وفيات االمهات  - 
شاب و شابة من وزارات  ٥٠من المنظور االجتماعي ، الثقافي و االقتصادي حيث تم تدريب 

الشباب و الرياضة و االتحاد الوطني للشباب السوداني وشبكة شباب افريقيا والمنظمات الشبابية 
  و المراكز االجتماعية و الثقافية .

تم تنظيم ورشتي عمل حول دور اإلعالم في دعم و مناصرة خفض أسباب وفيات األمهات من  -  
االقتصادي بالتعاون مع قناة النيل األزرق و االتحاد العام للصحفيين المنظور االجتماعي و الثقافي و 

كتاب أعمدة الصحف والصحفيين والقنوات السودانيين و طيبة لإلعالم بحضور نوعي من 

  التلفزيونية المرئية وا+ذاعات المسموعة ومراسلي القنوات الخارجية. 

   يف جمال التقييم و املتابعة

متابعة الخطة التنفيذية للسياسة القومية لتمكين المرأة بالمركز وواليات (  تم عقد ثمان دورات في 
النيل األزرق، النيل األبيض، القضارف ، كسال ، جنوب كردفان ، شمال وجنوب وغرب دارفور ) 

متدرب و متدربة من الوزارات القطاعية الوالئية ومنظمات المجتمع  ٢٤٠حيث تم تدريب عدد 
رف على مفهوم التقييم والمتابعة  ، و تعزيز قدرات المتدربين في التقييم و المدني حيث تم التع

المتابعة ، وأيضا التعرف على أسس ومرتكزات ووسائل وآليات رصد وٕانفاذ السياسات. وتعزيز 
 قدرات المتدرب فيما يتعلق بإنتاج مؤشرات القياس والتقييم.

  يف جمال النوع االجتماعي 

حول إدماج النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج بوزارة التعليم ورش تدريبية  ٧تم عقد 
العالي و البحث العلمي ، وزارة تنمية الموارد البشرية و العمل، وزارة الثروة الحيوانية و السمكية و 
المراعي، الجهاز المركزي لإلحصاء ، وزارة التربية و التعليم ، وزارة الصحة ، وزارة الثقافة و 

متدرب و متدربة من مديري و رؤساء  ٢٤٠إلعالم ، وزارة الشباب والرياضة حيث تم تدريب ا
  األقسام .

  يف جمال السياسات 

تحليل السياسات لتحسين رصد وتنفيذ السياسات الوطنية  تم تنظيم ورشتين تدريبيتين حول 
من مدراء إدارات التخطيط بالوزارات القطاعية بوالية  ٦٠واالستراتيجيات الوطنية. حيث تم تدريب 

  الخرطوم والمجلس القومي للتخطيط االستراتيجي الوالئي و المجلس التشريعي بوالية الخرطوم .

منظمة وطنية فى مجال تصميم المشروعات  ١٦٢دورات تدريبية وتدريب عدد  ٤تم عقد  - 
  تابعة والتقييم والتعليم والعمل بالمشاركة واستقطاب الدعم بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالخرطوم.والم

 


